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Ficar numa eco house, num parque natural,
retempera, relaxa e reanima. Por sandra gato

H

á locais que são surpresas tão agradáveis que nos fazem
questionar porque não os descobrimos antes. Pedras
Salgadas é uma pequena localidade, conhecida pelas
excelentes propriedades da sua água e pouco mais, certo?
Errado. Tem um extenso parque natural – onde se encontram as
fontes termais – onde foram recentemente construídas eco houses
que alojam até seis pessoas. Todas (7, para já) localizadas no coração do parque, foram concebidas de forma a respeitar totalmente
o meio natural circundante. Construídas em madeira, tiram o máximo partido da luz natural e todas têm um terraço que permite
desfrutar do melhor que o parque tem: o verde e o ar puro.
Os quartos
Embora possa nem apetecer sair – as eco houses são muito contêm luz natural
fortáveis e, imagine, o pequeno-almoço é deixado num cesto, à
e vista para o
porta de casa, à hora marcada – há muito para fazer à volta. Além
exterior.
de um passeio pelo parque, não deixe de marcar um tratamento no
spa termal (renovado pelo arquiteto Siza
Vieira). Num edifício que nos transporta
Estrada fora...
para outros tempos, peça um banho
Vichy, com esfoliação, feito com água
O novo Mercedes-Benz
Pedras Salgadas seguido de uma massaML 250 BlueTEC 4MATIC
gem relaxante. Se, de seguida, conseguir
é agora o seu melhor
ir mais longe que a sua eco house, vá coaliado em viagem.
nhecer as localidades mais próximas (Pedras
Salgadas situa-se entre Vila Real e
Chaves) e prove a excelente gastronomia
da região – a Taska Quim Barbeiro (sim,
é esse o nome!), no Vidago (Largo da Praça,
n.º 15), serve petiscos de comer e chorar
por mais. Se preferir ficar na eco house,
pode telefonar para um restaurante local
que lhe trará a refeição a casa.
Resumindo: descanse, passeie, delicie-se e respire (bem) fundo! Mais: em breve
o Pedras Salgadas Spa & Nature Park vai
ter casas na árvore (as crianças vão adorar!)
www.pedrassalgadaspark.com n

E como para chegar a este
destino, situado a 408 km
de Lisboa ou a 123 km do
Porto, necessita de um
veículo que lhe traga todo o
conforto e segurança, nada
melhor do que optar pelo
novo Mercedes-Benz ML 250
BlueTEC 4MAtic. Com interiores
ultraluxuosos e equipado com
dezenas de extras, a terceira
geração do Classe M demonstrou-se, ao ser ensaida, extremamente económica, fácil de
conduzir e absolutamente
apaixonante. n M.P.

